Termo/Laudo de Avaliação de Bens
Aos 13 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo
assinada, designada pela Portaria SENAD n°11 de 03 de julho, em atenção ao
contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a
seguir para serem leiloados.
A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens
do FUNAD nos seguintes critérios:
a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no
processo Crime n° 0048523-11.1999.4.02.5101, em curso na 6ª. Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro. Processo G-FUNAD n° 001870027099912.
b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o
passar do tempo.
Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:
1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor
avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na
comprovação dos apontamentos realizados.
a) Descrição mínima: SUCATA de BMW, ano 1992, cor preta, Placa LIL
4700, CHASSI WBABF3310NEF37555.
b) Ficha inspeção veicular anexa
c) Situação de multas: Constam débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e
multas.
d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:
(1) 1ª foto – frente

(2) 2ª foto – traseira

(3) 3ª foto – lateral esquerda

(4) 4ª foto – lateral direita

(5) 5ª foto – interna

e) Valor avaliado pela comissão: R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
2. Descrição completa do bem: SUCATA de BMW, ano 1992, cor preta,
Placa LIL 4700, CHASSI WBABF3310NEF37555. Pintura em totalmente
danificada. Bancos em péssimo estado Com avarias: nos pára-choques dianteiro e
traseiro, capô, retrovisores direito e esquerdo, vidro da porta traseira direita,
forração do teto, forração interna e painel de instrumentos. Não possui chave de
rodas, macaco, triângulo e estepe. Rodas e pneus em péssimo estado de
conservação. Sem condições de locomoção. Não possui chave. Veículo aparenta
estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o estado do motor.
Localização: Rodovia Washigton Luiz, n°17.408, Santa Cruz da Serra, Duque de
Caxias, RJ.
E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.
(assinado eletronicamente)
Luiz Tenório de Paula
Leiloeiro Público Oficial
Matric.19 Jucerja
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